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สารบัญ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่างประเทศ พ.ศ. 2561 - 2580

1. แผนย่อยความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 
  (Security/มีความม่ันคง)
   เปาหมาย

   ➀ ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความทาทายจากภายนอกไดทุกรูปแบบสูงข้ึน

   ➁ ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและสงเสริมเสถียรภาพ

       ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเปนประเทศแนวหนาในภูมิภาคอาเซียน

5. แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
  (Synergy/มีพลัง)
   เปาหมาย

   ทุกภาคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนการตางประเทศอยางมีเอกภาพ 

   และไทยเปนหุนสวนความรวมมือกับตางประเทศในทุกมิติมากขึ้น

4. แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
  (Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ)
   เปาหมาย 

   ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจตอรอง และไดรับการยอมรับในสากลมากขึ้น

3. แผนย่อยด้านการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  (Standard/มีมาตรฐานสากล) 
   เปาหมาย

   ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ

   และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

2. แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
  (Sustainability/มีความม่ังค่ัง ย่ังยืน)
   เปาหมาย 

   ➀ ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ 

      และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น

   ➁ ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ 

      เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ความมั่นคง
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การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การปรับสมดุล
และพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

1.
ความมั่นคง

2.
การต่าง
ประเทศ

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน

3.
การเกษตร

4.
อุตสาหกรรม
และการบริการ
แห่งอนาคต

5.
การท่องเที่ยว

6.
พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

7.
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล

8.
ผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่

9.
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

10.
การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11.
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วง
ชีวิต

12.
การพัฒนา
การเรียนรู้

13.
การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี

14.
ศักยภาพ
การกีฬา

15.
พลังทาง
สังคม

16.
เศรษฐกิจ
ฐานราก

17.
ความเสมอภาค
และหลักประกัน
ทางสังคม

18.
การเติบโต
อย่างยั่งยืน

19.
การบริหาร
จัดการนํ้า
ทั้งระบบ

20.
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

21.
การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ

22.
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม

23.
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน
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ยกร่าง/กระบวนการหารือ
การต่างประเทศ 5S/5มี

การต่างประเทศ 5S/5มี
เร่ิมใช้ภายในกระทรวงฯ

2559 2560 2561

การต่างประเทศ 5S/5มี
เร่ิมใช้ทุกหน่วยงานราชการ

2562 2563 2565

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย

แผนระดับ 1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ 
(พ.ศ. 2561 - 2580)/“การต่างประเทศ 5S/5มี” เปา้หมายแนวทาง

การพัฒนาตัวช้ีวัด

แผนระดับ 2

แผนทาง/โครงการสําคัญ
(Flagship Project)

แผนระดับ 3

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

 แผนภารกิจรายภูมิภาค
พ.ศ. 2562 - 2563
(Regional Mission
Statements : RMS)

Mission Statement
ของหัวหน้าสํานักงาน

แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค
(พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนโครงการ
สําคัญของ กต.

Issue-based

Area-based

2580

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
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แผนระดับ 2

แผนทาง/โครงการสําคัญ
(Flagship Project)

แผนระดับ 3

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

 แผนภารกิจรายภูมิภาค
พ.ศ. 2562 - 2563
(Regional Mission
Statements : RMS)

Mission Statement
ของหัวหน้าสํานักงาน

แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค
(พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนโครงการ
สําคัญของ กต.

Issue-based

Area-based

2580

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580



Security
มีความม่ันคง

Sustainability
มีความม่ังค่ัง

ย่ังยืน

Synergy
มีพลัง

Standard
มีมาตรฐาน
สากล

Status
มีสถานะและ
เกียรติภูมิ

1

25

34

SECURITY
มีความม่ันคง

เสริมสราง
ความรวมมือท่ีสมดุล

เปา้หมาย
1. ประเทศไทยมีความม่ันคงและ
สามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
2. ประเทศไทยมีบทบาท

ในการกําหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมท้ังเปน็ประเทศแนวหน้า

ในภูมิภาคอาเซียน 

เสริมสรางและธํารงไว
ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคง

ของภูมิภาค

2

ปองกันการแพรขยาย
แนวคิดสุดโตง

ท่ีนิยมใชความรุนแรง
สรางเสริม

ความม่ันคงปลอดภัย
ทางทะเลในภูมิภาค

ความรวมมือดานความม่ันคงในทุกมิติ
รวมถึงความม่ันคงรูปแบบใหม

รวมมือทางการพัฒนา
กับประชาคมระหวางประเทศ

รวมมือกับตางประเทศ
เพ่ือสรางศักยภาพของ
ระบบเตือนภัยลวงหนา

1

3

ความเปนปกแผน
ของอาเซียน

แกไขปญหา
การโยกยายถ่ินฐาน

แบบไมปกติ

พัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
ในบริบทท่ีเหมาะสม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่างประเทศ

(พ.ศ. 2561-2580)



SECURITY
มีความม่ันคง

เสริมสราง
ความรวมมือท่ีสมดุล

เปา้หมาย
1. ประเทศไทยมีความม่ันคงและ
สามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
2. ประเทศไทยมีบทบาท

ในการกําหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมท้ังเปน็ประเทศแนวหน้า

ในภูมิภาคอาเซียน 

เสริมสรางและธํารงไว
ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคง

ของภูมิภาค
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ปองกันการแพรขยาย
แนวคิดสุดโตง

ท่ีนิยมใชความรุนแรง
สรางเสริม

ความม่ันคงปลอดภัย
ทางทะเลในภูมิภาค

ความรวมมือดานความม่ันคงในทุกมิติ
รวมถึงความม่ันคงรูปแบบใหม

รวมมือทางการพัฒนา
กับประชาคมระหวางประเทศ

รวมมือกับตางประเทศ
เพ่ือสรางศักยภาพของ
ระบบเตือนภัยลวงหนา

1

3

ความเปนปกแผน
ของอาเซียน

แกไขปญหา
การโยกยายถ่ินฐาน

แบบไมปกติ

พัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
ในบริบทท่ีเหมาะสม



SUSTAINABILITY
มีความม่ังค่ัง ย่ังยืน

เปา้หมาย
1. ประเทศไทยเปน็หน่ึงในศูนย์กลางการค้า
การลงทุน การบริการ และความเช่ือมโยง

ท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย 
โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นนวัตกรรม
2. ประเทศไทยเปน็หุ้นส่วนการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกัน

บรรลุเปา้หมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนของโลก

รวมมือกับตางประเทศ
เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานของนวัตกรรม

1

เพ่ิมโอกาส ลดอุปสรรค
ทางเศรษฐกิจของไทย 

เสริมสรางขีดความสามารถ
แสวงหาตลาด แหลงลงทุน 

และแหลงวัตถุดิบใหม

5

การพัฒนา
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
ความม่ันคงทางพลังงาน 

น้ํา อาหาร

6

สงเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัย
เพ่ิมศักยภาพประชากร

กลุมเปราะบาง

7

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การคมนาคม ขนสง 

ระบบโลจิสติกสของไทย

2

สงเสริมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและ
ในกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค

3

แลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และเรียนรูแนวปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศจากตางประเทศ
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SEP FOR SDGs

S

เปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

8
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เปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
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8

STANDARD
มีมาตรฐานสากล

เปา้หมาย
ไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลในทุกมิติ
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกใน

การร่วมกําหนดมาตรฐานสากล  

สงเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล

ท่ีเปนปจจัยของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
อาทิ สิทธิมนุษยชน

และการตอตานการคามนุษย

เสริมสรางขีดความสามารถของสวนราชการ 
กลุม/องคกร และประชาชน 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการ

ตามพันธกรณีระหวางประเทศ

เรียนรูและแลกเปล่ียนองคความรู
และแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ตามพันธกรณีระหวางประเทศ
และมาตรฐานสากล

จัดทํา ปรับปรุง บังคับใชกฎหมาย
ใหสอดคลองพันธกรณีระหวางประเทศ

อนุวัตพันธกรณีระหวางประเทศ
และมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานสากล

2

1

4

3



STATUS
มีสถานะและเกียรติภูมิ

เปา้หมาย
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ

มีอํานาจต่อรอง
และได้รับการยอมรับในสากล

เพ่ือปกปอ้ง รักษา และเพ่ิมพูน
ผลประโยชน์แห่งชาติ

ในทุกมิติ

สงเสริมศักยภาพ/ขีดความสามารถ
ของคนไทยใหคนไทยมีเกียรติภูมิ
ไดรับการยอมรับในระดับสากล

สงเสริมความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาและ

ความชวยเหลือ
ทางมนุษยธรรม

1

มีบทบาทในความรวมมือทุกระดับ
ใหไทยเปนท่ียอมรับและสรางความเขาใจ

ท่ีถูกตองของตางประเทศตอไทย

2

3

5

สงเสริมเอกลักษณ
และศิลปวัฒนธรรมไทย
เพ่ือสรางความนิยมไทย
และอํานาจแบบนุมนวล

1

รักษาสถานะศูนยกลางการทองเท่ียว 
เปนท่ีหมายของการจัดประชุมระหวางประเทศ 
และศูนยกลางท่ีต้ังองคการระหวางในภูมิภาค

4

SYNERGY
มีพลัง

เปา้หมาย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือน
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากข้ึน

สงเสริมการดําเนินงาน
ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ

บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล

พัฒนาบริการดานการตางประเทศ
คุมครองและรักษาผลประโยชน

คนไทยในตางประเทศ

ใชประโยชนจากกลไกการประชุมเพ่ือรวมกัน
ขับเคล่ือนการตางประเทศอยางบูรณาการ 

อาทิ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารราชการในตางประเทศ

ขยายเครือขายมิตรประเทศ
“Friends of Thailand”

พัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกรและบุคลากร

ดานการตางประเทศ

ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงการใหบริการประชาชน

สงเสริมใหทุกภาคสวนขับเคล่ือน
การตางประเทศ ดวยการทูต

เพ่ือประชาชนและการทูตสาธารณะ

7
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16  |  ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร

การตา่งประเทศมสีว่นขับเคลือ่นเปา้หมายของยทุธศาสตรช์าต ิ ระยะ 20  ป ี 

(พ.ศ.2561–2580) เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง  

และยั่งยืน โดยการดำาเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมี 

บทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็นผู้เล่นสำาคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือ 

กับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของไทย

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม 

โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทท่ีโดดเด่นมากข้ึนในเวทีระหว่างประเทศ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยาย 

ความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ  เศรษฐกิจ  การค้า   การคมนาคม  และทรัพยากรมนุษย์  

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นและ 

การเปล่ียนแปลงขั้วอำานาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์เป็นเง่ือนไขสำาคัญต่อ

การปรับตัวด้านการต่างประเทศของประเทศไทย 

ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 

2561–2580)  จึงได้กำาหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุกส่วน

ราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านในมิติการต่างประเทศอย่าง 

บูรณาการและเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือ “การต่างประเทศไทย  

มีเอกภาพ ทำาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล  

และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” ประกอบด้วยเป้าหมายและประเด็นสำาคัญ  

5 ประเด็น ได้แก ่ (1) มีความมั่นคง (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (3) มีมาตรฐาน

สากล (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (5) มีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่า 

การต่างประเทศที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย “มี” 5 สิ่ง 

ดังกล่าวโดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศหรือ  

“การต่างประเทศ 5 มี” ประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ดังนี้



บทสรุปผู้บริหาร  |  17

1) แผนย่อยคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศ (Security/ 

มีคว�มมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาค 

ท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน 

ทุกระดับเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยใน 

การรับมือต่อความท้าทายด้านความม่ันคงจากภายนอก นอกจากน้ี การต่างประเทศ 

ไทยยังจะต้องดำาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไป 

พร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงของไทยในอนาคตได้

2) แผนย่อยคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจและคว�มร่วมมือเพื่อ 

ก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ (Sustainability/มีคว�มมั่งคั่ง ยั่งยืน) มุ่งเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืนผ่านความร่วมมือ 

กับมิตรประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้น 

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่าง ๆ และการส่งเสริมให้ 

ภาคเอกชนไทยขยายตลาดในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ

จะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนกับ

ภาคส่วนต่างๆของต่างประเทศ   เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของโลก

3)  แผนย่อยด้�นก�รพัฒน�ท่ีสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลและพันธกรณี 

ระหว่�งประเทศ         (Standard/มีม�ตรฐ�นส�กล)  มุ่งส่งเสริมศักยภาพหน่วยงาน 

ไทยและคนไทย และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาภายในประเทศให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

ประเทศและส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่างๆกับนานาประเทศ นอกจากนี ้ไทย 

ยังสามารถดำาเนินการต่างประเทศในเชิงรุกและสร้างสรรค ์โดยการมีบทบาทใน 

การร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่างๆ น้ี 

ไปพร้อมกันได้ด้วย 

4) แผนย่อยด้�นก�รส่งเสริมสถ�นะและบทบ�ทของประเทศไทยใน

ประช�คมโลก (Status/มีสถ�นะและเกียรติภูมิ) มุ่งสร้างเกียรติภูมิและ 
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อำานาจ่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้อำานาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็นระบบ  

การดำาเนินนโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ที่ดี การยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยเพื่อ 

สร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ  รวมท้ังการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วน 

ของไทยร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษา 

และเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์

กับประชาคมโลก 

5) แผนย่อยด้�นก�รต่�งประเทศมีเอกภ�พและบูรณ�ก�ร (Synergy/มีพลัง)

มุ่งพัฒนาการดำาเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่าง 

ทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  ท้ังน้ี  การต่างประเทศ 

ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมรวมถึงประชาชนไทยทั่วไปท้ังในประเทศและใน 

ต่างประเทศ เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำาหรับประชาชนไทย
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ส่วนที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580)

2.1 บทนำา
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รวดเร็วและมีนัยสำาคัญ อาทิ การมี
หลายมหาอำานาจในภูมิภาคซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกประเทศท่ีสามารถส่งผลดีต่อ
ประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยป้องกันสถานการณ์ที่ภูมิภาคจะมีเพียงขั้วอำานาจ
เดียวที่มีอำานาจเด็ดขาดในภูมิภาค อย่างไรก็ดี จำานวนและความซับซ้อน
ของผลประโยชน์ของมหาอำานาจที่มากขึ้นในโลกอาจทำาให้ไทยมีความท้าทาย 
ในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลในภาพรวม ระหว่างข้ัวอำานาจต่างๆ 
ดังนั้น เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงและปลอดภัย ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง
จึงจำาเป็นต้องรักษาดุลยภาพระหว่างมหาอำานาจบนผลประโยชน์ของชาติและ
หลักสากล นอกจากนั้น ภูมิภาคเอเชียมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์มากข้ึน 
เพราะเป็นที่ตั้งของประเทศมหาอำานาจ/กลุ่มความร่วมมือที่มีพลังอำานาจและ
บทบาทด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจมากข้ึน เป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจเร็วที่สุด มีบทบาทสำาคัญในห่วงโซ่อุปทานทางเศรษฐกิจของโลก  
เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ีสำาคัญของโลก ในทางกลับกัน ภูมิภาคน้ี 
ยังมีจุดล่อแหลมต่อเสถียรภาพของภูมิภาค และยังเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงที่
จะมีการเผชิญหน้าทางการทหาร ซึ่งการขยายอิทธิพลของขั้วมหาอำานาจต่างๆ
ในภูมิภาค รวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ที่เป็นเสมือนสงครามตัวแทน
ระหว่างมหาอำานาจ อาจสร้างความกดดันทางนโยบายต่อไทยให้ต้องเลือกข้าง  
และอาจถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป จึงเป็นความท้าทาย 
ที่สำาคัญ ต่อการดำาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลในเชิงยุทธศาสตร์

เม่ือพิจารณาการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะพบว่าโลกาภิวัตน์ 
ทางเศรษฐกิจจากการค้าเสรีและความเช่ือมโยงท้ังด้านการขนส่งและเทคโนโลยี  
ได้นำาไปสู่การแข่งขันเพื่อส่งออกสินค้าและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
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อย่างเข้มข้น รวมถึงมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
ได้ทำาให้การค้าขาย การลงทุน และการบริการ ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกันเองขยายตัวขึ้น เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรรวมกัน
กว่า 600 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี  
2593 อาเซียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก แซงหน้า 
ญ่ีปุ่นและสหภาพยุโรป เป็นรองเพียงจีน อินเดีย และสหรัฐฯ รวมทั้ง  
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความพยายามในการจัดทำาความตกลง/ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และยังมีแนวโน้มท่ีจะจัดทำาความตกลงการค้า 
แบบทวิภาคีที่มากขึ้นด้วย เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้าและเปิดตลาดใหม ่

ในขณะเดียวกัน ยังมีสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่สำาคัญที่ประเทศ 
ไทยเผชิญอยู่และยังคงต้องเผชิญต่อไปในระยะข้างหน้า อาทิ การดำาเนิน 
นโยบายต่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งภารกิจของส่วนราชการต่างๆ  
มีความเกี่ยวพันกับงานด้านต่างประเทศมากขึ้น และบางประเด็นของงาน 
ต่างประเทศก็มีความเช่ือมโยงกับภารกิจหลายส่วนราชการ หากแต่ละหน่วยงาน 
ยังไม่บูรณาการเท่าที่ควร แม้จะมีกลไกรองรับหลายระดับแล้วก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการต่างประเทศไทย คือ การที่ประเทศไทย
เป็นประเทศสายกลาง เข้าได้กับทุกฝ่าย และมีประวัติศาสตร์ด้านการต่าง
ประเทศที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เพราะการต่างประเทศของไทยให้ความสำาคัญกับ
แนวทางท่ีปฏิบัติได้จริงหรือสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นปัจจัยสำาคัญ
ที่ช่วยรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติเร่ือยมา นอกจากน้ี ไทยยังมีบทบาท
ด้านการทูตที่เน้นความร่วมมือในภูมิภาค โดยเป็นผู้ร่วมผลักดันการก่อตั้ง
อาเซียนและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งมี
บทบาทความรับผิดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศ มีท่าทีท่ีสร้างสรรค์
และมีหลักการในกรอบสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไทยเป็น 
ศูนย์กลางที่ตั้งของสำานักงานสหประชาชาติในภูมิภาคด้วย  รวมถึงการที่ 
ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทย
มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและอยู่ตรง
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ศูนย์กลางของภูมิภาค รวมท้ังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น จึงมีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า  
การลงทุน การคมนาคม และโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นจุดเช่ือมโยง 
ที่สำาคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเป็นประตูสู่เอเชียที่สำาคัญแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ 
แม้ว่าปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงเอื้อแก่การขนส่งในด้านต่างๆอยู่แล้ว
ระดับหนึ่งแต่รัฐบาลไทยยังจำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์และสร้าง
ระบบคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

2.1.1 เป้�หม�ยก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มมั่นคง
2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับ 

การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างม ี

เสถียรภาพและยั่งยืน

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์
2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม
2.1 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้าในทุกมิติ
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม
2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
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ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐ

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2.1.2 ประเด็นยุทธศ�สตร์ช�ติ

ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มมั่นคง
4.4  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ 

 นานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
 4.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม 

 ระหว่างประเทศ
 4.4.2 การเสริมสร้างและธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง 

 ของภูมิภาค
 4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค  

 โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
 4.3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
 4.4.1  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์
4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

 ศตวรรษที่ 21
 4.3.5  การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 

  ความรับผิดชอบ และการวางตำาแหน่งของประเทศไทยใน 
  ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก

 4.3.7  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ 
  นานาชาติ

4.4  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
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 4.4.1  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบ 
  สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ

 4.4.3 การดึ งดูดกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่  
  มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ

ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม
4.1 การลดความเหลื่อมลำ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
 4.1.4  เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือ 

  ที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย 
  ในการทำางาน

4.3  การเสริมสร้างพลังทางสังคม
 4.3.5  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม
4.4  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 4.4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 

  ในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ 
  ค่ามาตรฐานสากล

ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐ

4.1  ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้  
 บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

 4.1.1  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล 
  และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค

 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ 
  ต่างๆ ผ่านการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
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2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) 

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำาให้

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ 

ในประชาคมโลก

ตัวช้ีวัดการต่างประเทศไทย

(เฉล่ียร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) 

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำาให้

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ 

ในประชาคมโลก

ตัวช้ีวัดการต่างประเทศไทย

(เฉล่ียร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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ส่วนที ่ 3
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศได้กำาหนด 

เ ป้าหมาย  คือ  การต่างประเทศไทยมี เอกภาพ  ทำาให้ประเทศไทยมี 

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำาคัญ 5 ประเด็นที่จะทำาให้ไทยบรรลุเป้าหมาย 

ดังกล่าว  ได้แก่  (1)  Security/มีความมั่นคง  (2)  Sustainabil ity/ 

มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน (3) Standard/มีมาตรฐานสากล (4) Status/ 

มีสถานะและเกียรติภูมิ  และ (5) Synergy/มีพลัง โดยแผนย่อยของ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศจึงประกอบด้วย  

5 แผนย่อย ดังนี้

3.1 แผนย่อยความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 
(Security/มีความม่ันคง)

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ 

โลกาภิวัตน์ที่ทำาให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้ในช่วง 20 ปีข้าง

หน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจาก

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งในมิติของภัยความม่ันคงรูป

แบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง

ของไทยจึงต้องให้ความสำาคัญกับทุกมิติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

โดยแผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจะมุ่ง 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของ

ไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริม

ความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและของ

Security/มีความมั ่นคง
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มนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว  

การต่างประเทศไทยยังจะต้องดำาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างความม่ันคง 

และความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือ

ป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้

* หมายเหตุ : แผนย่อยน้ีมีเน้ือหาสาระเหมือนกับแผนย่อยด้านการบูรณาการ 

ความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ        รวมท้ังองค์กรภาครัฐและ 

มิใช่รัฐของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง

3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

มุ่งให้ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้

อย่างสมดุล และเช่ีอมโยงกันทั้งในมิติด้านความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส โดยการกระชับ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีอยู่นอก

ภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนวหน้าของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 

เพ่ือผนึกพลังในทุกๆด้าน ให้นำามาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค โดยเฉพาะใน

กรอบอาเซียน ตลอดไปจนถึงส่งเสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหว่างประเทศ  

และระบบกฎเกณฑ์ ท่ีเป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” สำาหรับประเทศขนาดกลาง  

โดยมีแนวทางการดำาเนินการที่สำาคัญ ได้แก่ (1) สร้างเสริมความร่วมมือ 

ที่สมดุลกับนานาประเทศ เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

ที่เหมาะสมสำาหรับการรักษาอำานาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้าง 

ความมั่นคงภายใน (2) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

และพันธกรณีระหว่างประเทศ (3) ส่งเสริมความเช่ือมโยง โดยมุ่งพัฒนา 

ความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และ (4) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

ภูมิภาค 
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2) การเสริมสร้างและธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริม

เสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 

การทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือใน

กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุม

ในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคง

ของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ  

รวมถึงภัยความม่ันคงรูปแบบใหม ่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาต ิ การก่อการร้าย  

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและ 

ภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดำาเนินการที่สำาคัญ ได้แก่ (1) ส่งเสริม 

ความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้าน (2) ป้องกัน 

การแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศและ 

ในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกรณีศึกษา

กับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับ 

ความเชื่อต่างๆ (3) ผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน 

แบบไม่ปกติ ซ่ึงรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ 

ต้นทาง (4) สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพื่อส่งเสริม 

ความเชื่อมโยงทางทะเล การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเล 

อย่างยั่งยืน และ (5) ดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม 

3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง 

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐ 

เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือ

กับนานาชาติ ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนา 

ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรม 

และการทูตเพ่ือการพัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที

ความมั่นคงระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติโดยมี
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แนวทางการดำาเนินการที่สำาคัญ ได้แก่ (1) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะ

ผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win) บนพื้นฐานความไว้เนื้อเช่ือใจ (2) สร้าง 

ศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 

เพื่อส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม (3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ 

และสานความสัมพันธ์กับผู้นำารุ่นใหม่ (4) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ

เพ่ือสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงานด้านความม่ันคง

ของไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก (5) มีการแลกเปลี่ยนระดับ

ประชาชนเพื่อเสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง และ (6) กระชับ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับกลุ่มเยาวชน/นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายใน 

ต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ทางด้านต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ
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3.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security/มีความมั่นคง)

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถ

รับมือกับความท้าทายจากภายนอก 

ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน

ความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจ

และประเทศที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ 

(อาทิ จำานวนการเยือน จำานวนความร่วมมือ 

ระดับความสัมพันธ์)

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

2. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ

กำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ

แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยใน

การกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/ 

ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 

การเป็นผู้เล่นที่สำาคัญในกรอบอนุภูมิภาค

และภูมิภาคกับต่างประเทศ)

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถ

รับมือกับความท้าทายจากภายนอก 

ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน

ความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจ

และประเทศที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ 

(อาทิ จำานวนการเยือน จำานวนความร่วมมือ 

ระดับความสัมพันธ์)

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

2. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ

กำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ

แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยใน

การกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/ 

ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 

การเป็นผู้เล่นที่สำาคัญในกรอบอนุภูมิภาค

และภูมิภาคกับต่างประเทศ)

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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3.2 แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (Sustainability/มีความม่ังค่ัง 
ยั่งยืน)

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงท่ีผ่านมามีส่วนสำาคัญมาจาก

รายได้จากการส่งออกและการท่องเท่ียว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถ

รักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและต้องเผชิญ

กับการแข่งขันจากประเทศที่มีระดับค่าจ้างแรงงานตำ่ากว่า ในยุคโลกาภิวัตน์  

การที่ไทยจะสามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้อง 

อาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่าท่ีขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทย

ยังสามารถคว้าโอกาสทองของการที่เอเชียผงาดข้ึนเป็นภูมิภาคท่ีเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของไทย 

ควบคู่กับการสร้างความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ 

ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริม 

ให้ไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก 20 ปีข้างหน้า  

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

ในขณะเดียวกัน ไทยต้องแสวงหาโอกาสและลู่ทางความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกีดกัน

ทางการค้าท่ียังคงอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากข้ึนในบางกรณี โดยเฉพาะ

จากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคู่ค้าที่สำาคัญ รวมท้ังเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในต่างประเทศ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได ้  

 นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทย

ยังต้องพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปทานอีกด้วย อาทิ การพึ่งพาปิโตรเลียม 

ไฟฟ้า  และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน  ประกอบกับสภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มสำาคัญ

Sustainability/มีความมั ่งคั ่ง ยั ่งยืน 
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อื่นๆที่ปรากฏในประเทศไทยและในระดับโลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยาย

ตัวของเมืองใหญ่ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ความมั่นคง

และความมั่งคั่งของไทยจะไม่สามารถบรรลุได้เต็มที่ หากไม่ยึดหลักการ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและ 

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำาหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะต้องใช้ 

ประโยชน์จากการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ  

ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

3.2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ 

ที่จะนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และให้ไทยเป็น

หนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบ 

โลจิสติกส์ของไทย  เพื่อมุ่ ง ให้ ไทยเป็นหนึ่ ง ในศูนย์กลางการกระจาย 

ความเชื่อมโยงที่สำาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สำาคัญ รวมทั้ง 

พัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทย 

เข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก 

3) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีมุ่งกระจาย 

ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยอย่าง 

ทั่วถึงมากข้ึน รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทาง 

เศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่างๆอาทิ อาเซียน  

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

อิรวดี - เจ้าพระยา–แม่โขง กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่ง 

อ่าวเบงกอลสำาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้ง
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ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ

4) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึง

เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศท่ีมีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับ

การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม 

การบริหารจัดการการนำาเข้าและใช้ประโยชน์จากแรงงานและผู้ท่ีมีความสามารถ 

หรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงความสมดุล

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน

5) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร 

และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย 

รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด แหล่ง

ลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้ง 

พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่ 

เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จาก 

องค์ความรู้ต่างประเทศ เพ่ือมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการบริการ 

ในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง 

6) ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคง 

ทางพลังงาน ทรัพยากรนำา้ และอาหาร ของประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงการประชุม 

หารือและเจรจาในระดับต่างๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอด

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของไทย

7) ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศ  

เพื่อรองรับความท้าทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัยของไทย

และของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนที่มีศักยภาพของมิตรประเทศในด้าน

การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี 

คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับ
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ตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่สำาคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน

8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ

นานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทาง รวมท้ังส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน
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3.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยด้านความร่วมมือเศรษฐกิจและ 
ความร่วมมือเพ่่่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (Sustainability/มีความม่ังค่ัง ย่ังยืน) 

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง 

การค้า การลงทุน การบริการ และ

ความเชื่อมโยงที่สำาคัญในภูมิภาคเอเชีย 

โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม

ดีขึ้น

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และ

นวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค  

และ พหุภาคี (อาทิ จำานวนโครงการ/

ความร่วมมือ/ความตกลง)

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ของโลก

ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยใน

การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ

ต่างประเทศ (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/

ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 

การเป็นผู้เล่นที่สำาคัญในกรอบต่างๆ

โครงการที่ไทยดำาเนินกับต่างประเทศ) 

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง 

การค้า การลงทุน การบริการ และ

ความเชื่อมโยงที่สำาคัญในภูมิภาคเอเชีย 

โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม

ดีขึ้น

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และ

นวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค  

และ พหุภาคี (อาทิ จำานวนโครงการ/

ความร่วมมือ/ความตกลง)

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ของโลก

ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยใน

การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ

ต่างประเทศ (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/

ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 

การเป็นผู้เล่นที่สำาคัญในกรอบต่างๆ

โครงการที่ไทยดำาเนินกับต่างประเทศ) 

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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3.3 แผนย่อยด้านการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และพันธกรณีระหว่างประเทศ (Standard/มีมาตรฐานสากล)

สังคมโลกในปัจจุบันและในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิด และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ  

ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับ 

การยอมรับอย่างเป็นสากลเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี กระบวนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบและ 

การบังคับใช้ของไทยในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่าง 

ประเทศ  มาตรฐานสากล  และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยใน 

หลายด้าน ซ่ึงแม้ในระยะสั้น ความไม่สอดคล้องในบางประเด็นอาจไม่ส่ง 

ผลกระทบใด ๆ มากนัก แต่ในอีกหลายประเด็นก็ได้ส่งผลกระทบอย่างมี 

นัยสำาคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมกับนานาประเทศแล้ว จึงมีความจำาเป็นเป็นอย่างยิ่งท่ีกระบวนการ

พัฒนา โครงสร้าง และกฎระเบียบของไทยจะได้รับการพัฒนาและบังคับใช้ 

ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณี 

ของไทย และในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่างๆ ของไทยก็ควรได้รับการพัฒนา 

องค์ความรู้และขีดความสามารถเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

มาตรฐาน และพันธกรณีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

เชิงลบตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมีบทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติ

ท่ีดีของไทยเพื่อร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และ

พันธกรณีต่างๆนี ้ ไปพร้อมกันได้ด้วย 

3.3.1 แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียน 

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่าง

ประเทศ และมาตรฐานสากล

Standard/มีมาตรฐานสากล



แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  |  39

2) ผลักดันให้มีการจัดทำา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและ

กฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย 

และมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทำาความตกลงกับต่างประเทศให้

รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัต

พันธกรณีระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำาหนด

มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สำาคัญหรือที่ส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทย

3) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่าง 

บูรณาการในประเด็นที่เป็นปัจจัยสำาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย 

อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการบินพลเรือน 

และการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ 

การควบคุม และดำาเนินนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย 

อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากลด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วน

ราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดำาเนินการให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีสำาคัญ 

สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อมท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 
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3.3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (Standard/มีมาตรฐานสากล)

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถ 

มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำาหนด

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

1. ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศใน

การปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายใน

ประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล

    ที่สำาคัญ

2. ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยใน

การกำาหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/

ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 

    การเป็นผู้เล่นที่สำาคัญในกรอบต่างๆ)

3. อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากล 

ในประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อผประโยชน์ 

ของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถ 

มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำาหนด

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

1. ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศใน

การปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายใน

ประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล

    ที่สำาคัญ

2. ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยใน

การกำาหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/

ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ 

    การเป็นผู้เล่นที่สำาคัญในกรอบต่างๆ)

3. อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากล 

ในประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อผประโยชน์ 

ของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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3.4 แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของ 
ประเทศไทยในประชาคมโลก (Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ)

 การส่งเสริมสถานะและอำานาจแบบนุ่มนวลของไทย สามารถกระทำา

ได้ในสองแนวทางหลัก คือ ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ

ไทย ซึ่งนำาไปสู่ความนิยมไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย อาทิ  

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์ 

และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ และยังเป็นประเทศ

แนวหน้าของโลกในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งในปัจจุบัน ไทยได้พัฒนาจาก

การเป็นประเทศผู้รับมาเป็นประเทศผู้ให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนาหลายประเทศ

และมักเป็นประเทศที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด  

แต่ที่ผ่านมา ไทยยังขาดการดำาเนินการที่ ส่งเสริมการนำาจุดเด่นเหล่านี้ 

มายกสถานะและสร้างอำานาจต่อรองเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์

ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้ 

อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับการส่งเสริม 

เอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนำาไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึงต้องเน้นการดำาเนิน

นโยบายที่เป็นการส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก พร้อมไปกับการสร้าง 

ขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถร่วมเสริมสร้างสถานะของ

ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้าง 

ความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ประเทศไทย  

และเสริมสร้างอำานาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ

2) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อสร้างพันธมิตร รอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวที

ระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน 

Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ
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ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยโดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางช้ีแจง 

ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

3) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือ 

การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตร

ประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอำานาจแบบนุ่มนวลของไทย 

4) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่

มีคุณภาพของโลก และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรม 

ระหว่างประเทศที่สำาคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความนิยมและภาพลักษณ์ 

ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็น 

ศูนย์กลางของที่ตั้งสำานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศใน 

ภูมิภาค 

5) ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทย  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี ใน 

สายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง  

ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดำารงตำาแหน่งท่ีสำาคัญในระดับสากล  

รวมถึงมีโอกาสเข้าไปทำางานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ
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3.4.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะ
และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ)

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำานาจต่อรอง 

และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น

1. ระดับความสำาเร็จของไทยในการสร้าง

ความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ 

และความนิยมไทยในสากลด้วยอำานาจ

แบบนุ่มนวลของไทย (อาทิ จำานวน

โครงการอำานาจแบบนุ่มนวล จำานวน

กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะ

    เชิงบวกต่อประเทศไทย)

2. ระดับความสำาเร็จของไทยในเวทีระหว่าง

ประเทศ (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/ 

ข้อริเร่ิมของไทยได้รับการรับรองในเวที/ 

องค์การระหว่างประเทศ  ประเทศไทย

และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับ

    ในเวทีระหว่างประเทศ)

3. ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพ

และเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/

ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มี

    ความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ (จำานวน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย

    ในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของ

    ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วย

    การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) 

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำานาจต่อรอง 

และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น

1. ระดับความสำาเร็จของไทยในการสร้าง

ความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ 

และความนิยมไทยในสากลด้วยอำานาจ

แบบนุ่มนวลของไทย (อาทิ จำานวน

โครงการอำานาจแบบนุ่มนวล จำานวน

กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะ

    เชิงบวกต่อประเทศไทย)

2. ระดับความสำาเร็จของไทยในเวทีระหว่าง

ประเทศ (อาทิ จำานวนข้อเสนอ/ 

ข้อริเร่ิมของไทยได้รับการรับรองในเวที/ 

องค์การระหว่างประเทศ  ประเทศไทย

และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับ

    ในเวทีระหว่างประเทศ)

3. ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพ

และเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/

ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มี

    ความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ (จำานวน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย

    ในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของ

    ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วย

    การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) 

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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3.5 แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
(Synergy/มีพลัง)

การทำางานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจสำาคัญที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการทำางานด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะ

สามารถบรรลุได้โดยการดำาเนินงานด้านการต่างประเทศท่ีสอดรับกันอย่าง

เป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศบนเง่ือนไขเวลาและ

ทรัพยากรของประเทศที่จำากัด เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการกำาลัง

คนที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 

การต่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน  

ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศ 

และในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากข้ึน ท้ังใน 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและในการร่วมขับเคลื่อนเพ่ือให้ 

การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำาหรับประชาชไทย

3.5.1 แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการและดำาเนินงานด้านการต่างประเทศ

ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล 

2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเช่ือมโยง 

กับการต่างประเทศในมิติต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริม 

ให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและภาคเอกชน สามารถร่วม 

ขับเคล่ือนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูตเพ่ือประชาชน  

และการทูตสาธารณะ 

3)  นำาเทคโนโลยี เข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิ บั ติงานด้าน 

การต่างประเทศในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ 

ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้การบริการแก่

ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน 

Synergy/มีพ
ลัง
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4) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ  

และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 

5) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบ 

และข้อบังคับด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำาเนินบทบาท 

เชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

6) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย 

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ ท้ังในการกำาหนด

มาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการดำาเนินงานที่ผ่านมา อาทิ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการ

บริหารราชการในต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/

สถานกงสุลใหญ ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ

7)  เสริมสร้ างความร่ วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็น 

เพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพลทาง 

ความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่างๆของประเทศไทยในต่างประเทศ
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3.5.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนย่อยด้านการต่างประเทศ
มีเอกภาพและบูรณาการ (Synergy/มีพลัง)

เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน

การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทย

เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ในทุกมิติมากขึ้น

1. ระดับความร่วมมือระหว่าง

    ส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อน

การต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง

เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครอง

คนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ  

(อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/

โครงการร่วม)

2. ระดับความสำาเร็จในการสร้าง

    ความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของ

    ภาคส่วนต่างๆ (อาทิ จำานวนโครงการ 

    จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ)

3. ระดับการพัฒนางานบริการ

    ด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล 

(อาทิ มีกลไกและช่องทางการรับฟัง

    และแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

    ของประชาชนที่หลากหลาย)

4. ระดับความสำาเร็จในการเสริมสร้าง

เครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตร

กับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ 

จำานวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จำานวน

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนเครือข่าย)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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เป้�หม�ย ตัวชี้วัด
ค่�เป้�หม�ย

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน

การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทย

เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ในทุกมิติมากขึ้น

1. ระดับความร่วมมือระหว่าง

    ส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อน

การต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง

เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครอง

คนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ  

(อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/

โครงการร่วม)

2. ระดับความสำาเร็จในการสร้าง

    ความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของ

    ภาคส่วนต่างๆ (อาทิ จำานวนโครงการ 

    จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ)

3. ระดับการพัฒนางานบริการ

    ด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล 

(อาทิ มีกลไกและช่องทางการรับฟัง

    และแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

    ของประชาชนที่หลากหลาย)

4. ระดับความสำาเร็จในการเสริมสร้าง

เครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตร

กับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ 

จำานวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จำานวน

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนเครือข่าย)

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10

มากขึ้น/ดีขึ้น

ร้อยละ 5-10
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